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Wiinblads julebord
Bjørn Wiinblad var en ekte livsnyter. Han elsket levende lys, god mat, godt selskap og gleden ved å gi – alt
det som spesielt julen handler om. Derfor inneholder Bjørn Wiinblad Denmarks sortiment naturligvis også
et ekte juleservise, Guirlande, som med sin fusjon av kritthvitt porselen og røde draperinger stråler av
moderne nordisk tradisjon. Serviset dekker opp til både lunsj, adventskos og julemiddag, og i anledning
Wiinblads 100-års jubileum i år er det naturligvis en liten lekker nyhet i vente. Guirlande suppleres nemlig
med et uunnværlig serveringsfat og stemningsfulle telysestaker samt en matchende porselensfugl som
lander fint og finurlig som et dekorativt innslag overalt i juleboligen.

Rød er julens farge, men den er også synonym med kjærlighet, lidenskap og varme, og dermed passer tidens
store trendfarge perfekt til Bjørn Wiinblads hjertevarme kunst og eventyrlige strek. I løpet av hele livet vendte
Wiinblad ofte tilbake til den røde fargen, blant annet i skildringen av årets gang og de skiftende årstidene –
og med porselensserviset ”Guirlande” er det snakk om et sesongbetont bruksdesign i særklasse.
Guirlande er nemlig skapt spesielt til julens mange anledninger og oppdekninger. De dyprøde draperingene
med pynt av romber, gullkuler og svevende snøfnugg rammer inn enkeltdeler i serviset og skaper den
ultimate stemningen på krus, tallerkener, porsjonsskåler og serveringsskåler allerede før de settes på bordet.
Et ekte julebord er likevel først fullkomment når det lyses opp av masse levende lys i ulike høyder. Derfor

suppleres serien nå av dekorative kulestaker til telys og et avlangt serveringsfat som setter hjemmebakte
luciaboller, rustikke salater, and og svinestek på bordet med klassisk sjarm og julerød varme.
Flyveferdig julepynt
Bjørn Wiinblads motivverden var full av fugler, og det er derfor ingen overraskelse at Bjørn Wiinblad Denmark
nå sender et julepyntdesign på vingene som avviker litt fra de klassiske hjertene, kremmerhusene og
stjernene. Den nye ”fuglepynten” er hentet fra Wiinblads kunstnerhjem og arbeidsverksted, hvor den
naivistiske Flyvende Fugl ble brukt til dekorasjon hele året og skapte naturstemning innendørs. I anledning
julemåneden er Wiinblads originale blå fugler nå trukket i rød fjærprakt og er et opplagt valg som pynt på
treet, grankransen, dørhåndtaket og i vindussprossene samt som en finurlig pyntedetalj på gaver som
fortjener en liten ekstra touch.
Guirlande Telysestake (H: 5 cm) og Serveringsfat (40 cm X 23 cm) i hvitt porselen med maling i rødt og gull
koster hhv. 129,00 og 499,00 kr (veil.)
Flyvende Fugl (H: 7 cm) i hvitt porselen, rødmalt med hvit silkesnor til oppheng koster 169,00 kr (veil.)
Nyhetene er tilgjengelig i butikk fra medio september.
Guirlande krus, tallerken, porsjonskål og serveringsskål finnes allerede i handelen til priser fra 169,00 til
499,00 kr (veil.)
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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